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Споделяне на  опит  за въздействието от изпълнените 

дейности по  проектите: 

Our Earth - Our Responsibility

Discover Europe

A place to stay



eTwinning проекти

• Our Earth- Our Responsibility /2019-2020/

национален и европейски знак за качество

3-та награда в категория "Най-добър първи авторски проект"

• Discover Europe /2020-2021/

национален и европейски знак за качество

2- ра награда във възрастова група 16- 19 години

• A place to stay

/2021-2022/

Професионална гимназия по туризъм

„Александър Паскалев“ - Хасково



КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

Педагогическа иновативност

• оригинална тема

• разнообразни педагогически методи

• инициативност и креативност 

• сътрудничество между партньорите 

Интегриране в учебната програма

• проект на база учебна програма и учебни планове

• проектна работа по време на учебните часове

• възможност за развиване на умения и компетенции

• документиране на проектно-базираната педагогическа рамка 



Сътрудничество 

• съвместни дейности 

• материален резултат

Използване на технологии

• постигане на педагогически цели

• подпомагане сътрудничеството

Резултати, въздействие и документация

• представяне на резултатите онлайн

• активно участие на учениците в TwinSpace

• документиране етапите от проекта: описание- оценяване, обратна връзка

• оценяване въздействието на проекта върху ученици и учители

КРИТЕРИИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО



Въздействието от изпълнените дейности

по проектите: 
Our Earth - Our Responsibility, 

Discover Europe и A place to stay"

• Повишени чуждоезикови компетентности

• Подобрени дигитални умения 

• Развити умения на 21 век

• Усъвършенствани професионални знания и умения

• Популяризиране и разпространение на eTwinning

• Подобрени професионални умения на учителите

• Активност и интерес в учебните часове



"Our Earth- Our Responsibility"

Повишаване информираността за 

климатичните промени и изготвяне на 

устойчиви модели за отговорно екологично отношение.

Участници: специалност "Организация на туризма и свободното време" 



Чуждоезикови компетентности

• представяне в Twinspace

• чат срещи

• онлайн срещи 

• размяна на писма 

• онлайн интервю  



Професионални знания и умения

• връзка околна среда - туризъм

• дейности за опазване на околната среда

• комуникация със специалисти от природозащитна организация



Дигитални компетентности

• лого

• ден за безопасен интернет

• комуникация в реално време

• презентации

• интерактивни игри

• ел. продукти



.
.
.
.

Weather in past- ISSUU

Endangered Species in Europe- CANVA

https://issuu.com/nursenunver/docs/weather_in_past
https://www.canva.com/design/DAD9pewndZM/_1DnF2_0EjTNbqkBZCnSmw/view?utm_content=DAD9pewndZM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Популяризиране и разпространение



“Discover Europe”

Запознаване и развиване на уменията за представяне на различни 

туристически обекти и традиции от Европа. 

Участници: специалност "Организация на хотелиерството" 



Чуждоезикови компетентности

• представяне в Twinspace

• ежемесечни онлайн срещи

• писма

• съвместен CLIL урок

• работа в интернационални екипи





Професионални знания и умения

• опознаване на места и традиции

• презентиране на туристически обекти



Дигитални компетентности

• лого

• ден за безопасен интернет

• дигитални приложения

• интерактивни игри

• комуникация в реално време

• ел. продукти

Mountains legends- Flipsnack

Caves in Europe- Linoit

https://www.flipsnack.com/FB5DEDEEFB5/legends-about-mountains.html
http://linoit.com/users/ElenaDimitrova/canvases/Caves%20in%20Europe


Caves puzzle- Jigsawplanet

Water in Europe- Deck.toys

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2b249b43d94f
https://deck.toys/elenatestclass3925


European Historical places- Linoit map

Places to visit in Bulgaria- Canva

European Tourist Guide- Madmagz

Cultural Heritages in Europe- Ourboox

Discover Europe Exhibition- Emaze

Virtual museum- Artsteps

https://padlet.com/leaauriolroybry/271v4ozp73lvr4l1
https://www.canva.com/design/DAEi-jVzYSw/k_EBiJIv1obuKGoZ0SRbRw/view?utm_content=DAEi-jVzYSw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://madmagz.com/magazine/1925705
https://www.ourboox.com/book-preview/1169990/
https://www.emaze.com/@AOQRQOQWO/dscover-europe-vrtual-exhbton
https://www.artsteps.com/embed/60cb6c5cdfc349fbf010734c/560/315


Популяризиране и разпространение



Открит урок по иновативен предмет 

УП- Технология на хотелиерското обслужване и английски език



"A place to stay"

Развиване и подобряване на умения за изготвяне на цялостни 

туристически пакети и привличане на гости.

Участници: специалност "Организация на хотелиерството" 



• представяне в Twinspace

• дискусии в Twinspace форум 

• онлайн срещи в Zoom

• работа в интернационални екипи 

Чуждоезикови компетентности



• презентиране на туристически обекти

• упражняване на умения за организиране на хотелиерско обслужване

• практически умения за изготвяне на туристически оферти и брошури

Професионални знания и умения





Hotel animation- Linoit

http://linoit.com/users/ElenaDimitrova/canvases/Hotel%20animation%20programs


• правила за безопасен интернет 

• ден за безопасен интернет

• лого

• презентации   

• информационни дигитални табла

• сайт

Дигитални компетентности

https://etwinningteenspace.weebly.com/

https://etwinningteenspace.weebly.com/


Soft skills- уменията на 21 век:
сътрудничество и отговорност, приобщаване и многообразие, 

толерантност, гъвкавост, комуникативност, организираност

• работа в екип 

• участници в неравностойно положение

• разнообразни дейности

• определено време за изпълнение на задачите

• ученици- администратори

• самостоятелно изследване на информация и систематизиране



2019-2020 година
2020-2021 година

2021-2022 година

Авторски проекти



Благодаря за вниманието!

Изготвил: Елена Димитрова

Професионална гимназия по туризъм 

" Александър Паскалев"- гр. Хасково


